SOL·LICITUD D’ANÀLISI AIGUA AIXETA
Dades sol·licitant
Nom i cognoms

NIF

Domicili per a notificacions
Població
Codi postal

Telèfon

Adreça electrònica

Domicili o comunitat de propietaris on es sol·licita l’anàlisi
Carrer*

Número*

Porta*

Pis*

Codi Postal*

Règim*

Propietat

Lloguer

Identificació del propietari o gestor de la propietat (només si el règims és de lloguer)
Nom i cognoms o raó social

NIF

Adreça

Codi postal

Telèfons

Adreça electrònica

*Informació obligatòria sense la qual no es tramitarà la sol·licitud d’anàlisi.

Dades sobre la xarxa de distribució interna del domicili o comunitat de propietaris
Edifici de construcció anterior al 1980:
SI

S’han realitzat modificacions o substitucions
de les canonades de distribució:

NO

SI

ES DESCONEIX

NO

ES DESCONEIX

Habitualment beu aigua:
AIXETA
ENVASADA

La distribució de l’aigua a l’edifici es realitza per aforament amb dipòsits de distribució interiors?
SI

NO

ES DESCONEIX

De quin material són les canonades de distribució interna del seu domicili (marqui més d’una casella quan el
material no és únic):
Coure

Crom

Ferro

Níquel

Plom

Materials plàstics

Altres…………………………………..

De quin material són les canonades de distribució de tot l’edifici (marqui més d’una casella quan el material no és
únic):
Coure

Crom

Ferro

Níquel

Plom

Materials plàstics

Altres……………………………………..

Observacions:

Signatura

Sant Cugat del Vallès, …… d…………………… de 20…..
Alcalde/essa de Sant Cugat del Vallès
D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), us informem que les dades
consignades en aquest document seran incorporades al fitxer GESTOR D’EXPEDIENTS, creat per l’Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès amb la finalitat de gestionar la vostra sol·licitud així com mantenir–vos informats sobre els serveis municipals que puguin
ser d’interès. Amb la signatura d’aquest document atorgueu el vostre consentiment al tractament de les dades. Per exercir els
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la Llei us podeu adreçar a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès,
presencialment, per correu ordinari indicant “Ref. Protecció de dades” o bé per correu electrònic a lopd@santcugat.cat
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